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— Vizsga a női és háziipari egyesület 
iskolájában. Talán sohasem volt annyira 
aktuális a szegedi női es háziipari egyesület 
varróiskolája, mint a háborús években. Ha 
valamiről el lehet mondani, hogy magasabb 
hivatást teljesít, ugy erről az iskoláról el-
mondható. Megtanítja leányainkat a leg-
szükségesebbre, szinte elébe vág a fényűzés 
elleni ligának, mert. nélkülözhetővé teszi az 
idegen varrónőt. ízlésesen öltözködni lehet 
drága divatszalonok nélkül is. Magunk is lát-
tunk már toilletteket, amelyek otthon ké-
szülnek, azért mesteri kézre vallanak. Kiin-
dulási alapjuk a szegedi egyesület, mely 
egyesiti iskolájában a legjobb családok gyer-
mekeit s évről-évre ujabb, meg ujabb rajo-
kat bocsát ki az életbe praktikus feladatok, 
kötelességek megoldására. Kétféle csoportot 
képez ki. Tart hathetes kurzust azok szá-
mára, akik nem áldozhatnak .fel idejükből 
sokat, mert más elfoglaltságuk is van, azon-
kívül van a rendas iskola reggel 8-tól déli 
l-ig tartó órarenddel. De mindkettő alkal-
mas arra, hogy a nők megtanulják a szabást, 
a varrást, kézimunkában tökéletesedjenek, 
akár a maguk szükségletét óhajtják kielégí-
teni, akár kenyérkereseti pályán szándékoz-
nak működni. Orkonyi Edéné dr-né elnöknő 
ma tartotta meg az iskola vizsgáját nagy 
érdeklődő közönség jelenlétében. A meglepő 
eredmény arról tanúskodik, hogy a kitűnő 
tanítási mód nem tévesztette el hatását. — 
Hirschfeld Lipótné, Papp iKlemma és Wil-
helm Ella, akik a felsőruha-, a fehérnemű-
varrást és a himzőmunkát tanították, tökéle-
tes tudásukat öntötték át az elméleti tantár-
gyakból pontosan felelő növendékeikbe. !A 
gyakorlati eredmény vasárnap, junius 18-án 
lesz látható a belvárosi óvoda földszinti lie-
lyiségeilien, ahol az iskola kiállítást rendez. 
Ezt délelőtt 11 órákor nyitja meg Gerliczy 
Félix báróné, az egyesület védnöknője. A 
kiállításra ezen az uton liivja meg az érdek-
lődő közönséget az egyesület. A jövő tanévi 
beiratások szeptember elsején kezdődnek, 

hihetőleg akkora érdeklődés mellett, mint a 
mekkora eddig kisérte ezt a páratlan, a gya-
korlati életre nevelő iskolát. (Szeptember 
egyébként uj korszakot nyit a női és háziipar 
egyesület életében, mert akkor veszi (kezde-
tét a hadiözvegyek és árvák kiképzése is. Az 
iskola most költözködés előtt áll, az uj helyi-
séget s a beiratás módozatait kelté időben a 
hírlapok utján hozza az érdeklődök tudomá-
sára a vezetőség. 

— Pályázat alapítványra. Szeged város 
tanácsa pályázatot hirdetett a Juhász 
György és neje Priváry Julianna-féle ala-
pítvány kamataira.. Miután az iparostanonc-
iskolában a tanévet már 'befejeztük, felhí-
vom azokat a római katolikus vallású, sze-
gedi illetőségű, jó magaviseletű, jeles vagy 
legalább jó előmenetelü tanoncokat, akik a 
•nevezett alapítvány kamatait elnyerni 
óhajtják, bogy folyamodványaikat junius 
hó 22-ig hozzám adják be. — Szeged, 1916. 
junius L4. — Firbás Nándor igazgató. 

— Adomány a gyorssegély alapnak. 
Almássy Endre színigazgató a polgármes-
teri gyorssegélyalap részére száz koronát 
adományozott. 

— Győr város felirata a gabona-rende-

let módosításáról. Győrből jelentik: Győr 

város tanácsa foglalkozott a kormány leg-

utóbbi rendeletével, mely az uj termés fel-

használását szabályozza. Dr. Szauter Ferenc 

tanácsos javaslatára több feliratot intézett 

a belügyminiszterhez. A tanács feliratban 

kéri a belügyminisztert, hogy az 1750. ÍM. E. 

számú rendeletben emiitett terményekkel és 

liszttel el nem látott lakosság részére a II. 

T.-től beszerzendő termények és liszt beszer-

zésének legközelebbi módozatait megállapító 

utasításba olyan rendelkezést vegyen fel a 

miniszter, mely a törvényhatóságoknak sza-

bad választást ad, hogy a H. T.-től UszJet 
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vagy gpbanát kiváimak-e beszerezni. Kéri 

továbbá, hogy a malmok között a bizonyos 

körzeten belül a; törvényhatóságoknak sza-

bad választás biztosittassék. 

— A tanár váltói. Dr. Hiibner Gyula tanár 
négy esztendővel ezelőtt Szegeden két darab 
hatezer koronás váltót értékesített. A váltó-
kon mint elfogadó gróf Sigray Antal szere-
pelt. A gróf a váltókon levő aláírásról ugy 
nyilatkozott, hogy hamisítva vannak és eskü 
alatt vallotta, hogy ő Hűimért nevének alá-
írására fel nem hatalmazta. A törvényszék 
magánokiréhhamisitás miatt hét havi bör-

tönre itélte a vádlottat, aki tagadta a ter-
hére rótt bűncselekmény elkövetését. Szer-

dán foglalkozott az üggyel a szegedi Ítélő-
tábla és dr. Kószó István védő indítványára 
elrendelte a bizonyítás kiegészítését. 

— Az aradi rabiógyiikosnő az esküdtszék 

előtt. Aradról jelentik: Az aradi törvényszék 

esküdtbirósága kedden vonta felelősségre 

Hrucsánovits Istvánnét, aki mint annak idő-

jén jelentettük, megfojtotta és kirabolta la-

kásadónőjét. özvegy Rosenfeld Manónét. A 

tárgyaláson a vádlott beismerő vallomást 

tett, de tagadja, hogy a gyilkosságot előre 

megfontolt szándékkal követte el. Hrnesáno-

vitsné kihallgatása után a tanúvallomások 

következtek és a törvényszék zárt tárgyalást 

rendelt el. Az orvosszakértők jelentése sze-

rint a vádlott nő a gyilkosság elkövetésekor 

teljesen épelméjű volt és akaratának szabad 

elhatározásával rendelkezett. Ezzel a bizo-

nyítási eljárás befejezést nyert. Csütörtökön 

a perbeszédek következnek és valószínűleg az 

Íteletet is kihirdeti a törvényszék. 

— Az alsótanyai rendőrbiztos hatásköre. 
Szerdán délben Dobó István alsótanyai pol-
gár vezetésével tiz tagú küldöttség járt a 
polgármesternél, akit arra kértek, hogy az 
alsótanyai rendőnbiztost nagyobb hatáskör-
iéi ruházza fel. A polgármester közölte a 
küldöttséggel, hogy (kérelmüket pártolni 
fogja. 

— Valóságos tapsviharral jutalmazta a 
közönség szerdán este a Korzó-moziban 
Solymossy Sándor felléptét. Solymossy csü-
törtökön a kilenc órai előadáson lép fel, a 
Korzó-mozi nyári helyiségében. A mozi e 
heti filmslágere a Delta sugarak még csak 
csütörtökön marad műsoron. 

Speciális i rógépjav l tómüheSg minden 
rendszerű írógépeknek. Keller irógépvál la-
latnál , Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

férfi és női divatcikkek 
fegnagrabb raktára. — 
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